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Estruturas de fixação para painéis fotovoltaicos

As estruturas de fixação SolarFix fabricadas pela Sonnen estão 
presentes no mercado brasileiro desde 2013. Atualmente estão 
entre as melhores soluções de fixação para serem empregadas 
em usinas em telhado, solo, garagens e projetos especiais.
Empresa que nasceu dentro da incubadora da UFSM com o DNA 
da inovação e tecnologia em seus projetos e produtos, a Sonnen 
sempre buscou desenvolver seus produtos conforme as normas 
técnicas vigentes. Utiliza como base as normas NBR 6123 (Forças 
devidas ao vento em edificações), NBR 8800 (Projeto de estrutu-
ras de aço e de estruturas mistas de aço e concreto em edifícios) 
e NBR 6323 (Galvanização por imersão a quente de produtos de 
aço e ferro fundido).
Todas as estruturas são fabricadas com materiais resistentes e 
que apresentem durabilidade à longo prazo. Entre os materiais 
destaca-se alumínio liga 6005 T6 e 6063 T6, aço inox 304 e aço 
A36 galvanizado à fogo.
Um dos seus diferenciais foi a criação de uma presilha de aterra-
mento para equipotencializar as partes metálicas do painel com a 
estrutura de fixação, dimensionadas em conformidade com a 
NBR 5410 e NBR 16274.
Confira as próximas páginas do catálogo para conhecer melhor 
nossos produtos e soluções.

Principais características das estruturas SolarFix:

•Robustez;
•Fácil montagem;
•Modular;
•Solução completa da estrutura, com todas as peças e acessórios 
para fixação;
•Adequação do prazo de entrega de acordo com projeto e neces-
sidade do cliente;
•Não necessita de solda;
•Perfil com patente requerida possibilita acomodar cabos e 
conectores MC4, evitando contato direto com intempéries;
•Alumínio empregado na estrutura utiliza as ligas 6063 T6 e 6005 
T6;
•Fixação da estrutura utiliza parafusos cabeça martelo com 
design próprio (em caso de perda, é possível substituir o parafuso 
cabeça martelo por um de cabeça sextavada, facilmente encon-
trado no mercado);
•Estruturas são projetadas para aguentar ventos de até 186 
km/h (em acordo com a NBR 6123)
•Conformidade com NBR 8800;
•Conformidade com NBR 6323;
•Liga de aço empregada nas estruturas solo é A36 (O A36 é difer-
enciado dos aços 1020 e outros, pois possui propriedades 
mecânicas bem delimitadas);
•Substituição de cabo de aterramento dos painéis por presilhas 
de aterramento adaptadas nos grampos intermediários, o que 
reduz o tempo de instalação em até 15%;
•Grampo de aterramento está em acordo com NBR 5410 e NBR 
16274;
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SUPORTE PARA
TELHA CERÂMICA

Características

•Distância de fixação entre bases de até 2 m
•Adequado para diversos tipos de telhas coloniais
•Instalação para qualquer tamanho de painel (36, 60 e 72 células)

presilha 
lateral

presilha 
intermediaria

grampo de
aterramento

perfil de suporte

Base de fixação 1 Base de fixação 2

•Fixação por baixo da telha •Fixação por cima da telha
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SUPORTE PARA
TELHA ONDULADA

Características

•Distância de fixação entre bases de até 2 m 
•Adequado para diversas medidas de telhado trapezoidal (possibilidade de fazer sob medida)
•Instalação para qualquer tamanho de painel (36, 60 e 72 células)
•Utiliza borracha EPDM com cola 3M para vedação no telhado

presilha 
lateral

presilha 
intermediaria

grampo de
aterramento

perfil de suporte

Base de fixação

•Fixação por cima da telha
•Distância de fixação entre bases
de até 2,5 m
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SUPORTE PARA
TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL

Características

•Distância de fixação entre bases de até 2 m 
•Adequado para diversas medidas de telhado trapezoidal (possibilidade de fazer sob medida)
•Instalação para qualquer tamanho de painel (36, 60 e 72 células)
•Utiliza borracha EPDM com cola 3M para vedação no telhado

presilha 
lateral

presilha 
intermediaria

grampo de
aterramento

perfil de suporte

Base de fixação

•Fixação por cima da telha
•Distância de fixação entre bases
de até 2,5 m
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SUPORTE PARA
TELHA SHINGLE

Características
        
•Distância de fixação entre bases de até 2 m
•Adequado para diversos modelos de telha shingle
•Instalação para qualquer tamanho de painel (36, 60 e 72 células)

presilha 
lateral

presilha 
intermediaria

grampo de
aterramento

perfil de suporte

Base de fixação

•Fixação por baixo da telha
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SUPORTE PARA
LAJE DE CONCRETO

Características
        
•Distância de fixação entre bases de até 2 m
•Inclinação entre 10o e 30o

•Instalação para qualquer tamanho de painel (36, 60 e 72 células)
•Posição retrato ou paisagem (1 ou 2 linhas de painel por triângulo)

presilha 
lateral

presilha 
intermediaria

grampo de
aterramento

perfil de suporte

Base de fixação 1 Base de fixação 2

•Fixação através de parafuso ou 
espera na sapata

•Auxilia na fixação do triângulo 
quando instalado em telha metáli-
ca trapezoidal
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SUPORTE PARA
GARAGEM

Características
•Ideal para estacionamentos a partir de uma ou duas vagas,
•Modular, pode ser ampliado para quantas vagas quiser
•Fixação mecânica a partir de parafusos (não necessita de solda no local de instalação)
•A inclinação da cobertura é definida sob medida (10o ou 15o)
•Opcional (incluir vedação entre os painéis)
•Estrutura compatível com diversos tipos de painéis fotovoltaicos (painéis vidro-vidro e mód-
ulos convencionais com frame em alumínio)
•Vagas com até 3 m de largura

presilha 
lateral

presilha 
intermediaria

grampo de
aterramento

perfil de suporte

Base de fixação 1

•Fixação da estrutura através de 
bases em aço A36 galvanizado à 
fogo
•Possibilidade de pintura em preto
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SUPORTE PARA
SOLO

Características

•Distância de fixação entre bases de até 3 m 
•Montagem para qualquer tamanho de painel (retrato ou paisagem)
•Instalação para qualquer tamanho de painel (36, 60 e 72 células)
•Inclinação da estrutura é definida sob medida (10o a 40o)
•Pilares em aço galvanizado
•Perfil de suporte com o painel em alumínio
•Borracha EPDM isolante entre estrutura em aço e perfil de suporte em alumínio
•Ideal para usinas de minigeração e microgeração

presilha 
lateral

presilha 
intermediaria

grampo de
aterramento

perfil de suporte

Base de fixação 1

•Base fixada com parabolt ou espera
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O grampo de aterramento SolarFix é uma solução simples e 
eficiente para aterramento de módulos fotovoltaicos. 

O seu funcionamento se dá com a penetração das suas 
garras na moldura de alumínio e na presilha intermediária, 
garantindo uma equipotencialização entre a estrutura de 

fixação e a carcaça metálica dos painéis. 

Por dispensar cabos, porcas e parafusos, torna a 
instalação do sistema muito mais rápida.

PRESILHA DE ATERRAMENTO DE MÓDULOS
FOTOVOLTAICOS E ESTRUTURA

• Design simples e eficiente;

• Instação rápica e fácil;

• Dispensa cabos, porcas e parafusos

• Componente único e exclusivo

garras de penetração
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Aplicação:
Para fixação de painéis vidro-vidro

em estruturas SolarFix.

PRESILHA VIDRO-VIDRO

• Design simples e eficiente;

• Instação rápica e fácil;

• Componente único e exclusivo

EMENDA PARA PERFIL

presilha lateral
vidro-vidro

presilha intermediária
   vidro-vidro
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para o segundo semestre de 2018

PERFIL DE SUPORTE
PARA PAINÉIS EM TELHADO

PERFIL DE SUPORTE
PARA PAINÉIS EM SOLO

LANÇAMENTO 

MAIS LEVE

MAIS BARATO

MAIS RESISTENTE



Consciente da responsabilidade de
proteção ao meio ambiente, a SolarFix

assegura o cumprimento da legislação de
meio ambiente, previne a poluição,

levando o compromisso com o meio
ambiente a todos os colaboradores e

apóia ações em prol do desenvolvimento
      sustentável.   

Responsabilidade
Ambiental
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